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Вступ  

 

Однією із провідних дисциплін професійної підготовки архітектора є «Рисунок, 
живопис, скульптура». Першорядне значення у проектній діяльності рисунок, 
живопис, скульптура є засобом архітектурного формотворення на всіх етапах 
роботи. Графічні прийоми, зображувальні засоби є складовою частиною 
архітектурної творчості, процесом зародження ідеї, образу. Тому курс рисунок, 
живопис, скульптура займає визначну роль у системі архітектурної освіти не 
тільки як базова дисципліна для формування загальних образотворчих здібностей, 
а й як важливий чинник творчого становлення особистості студента. У 
архітектурній освіті система викладання рисунку, живопису, скульптури 
пов’язана із специфікою творчого методу діяльності архітектора. Вона 
зорієнтована на розвиток просторового аналітичного мислення, тому важливим є 
конструктивно-аналітичний рисунок, який розглядається як складова частина 
реалістичного академічного рисунку. Задачею дисципліни рисунок, живопис, 
скульптура є навчання студентів-архітекторів принципів аналізу об’єкта 
зображення і способів графічного відображення цього у роботах. Основними 
вимогами до робіт є чіткість і конкретність зображення, відповідність 
поставленим завданням.  

 
Анотація 

 
Програма з навчальної дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» для 

студентів спеціальності “Архітектура та містобудування” включає вивчення 
живопису, графіки та об’ємної скульптури у загальному положенні й 
рекомендації з технології і техніки живопису під час зображення архітектурних 
об’єктів, інтер’єру, натюрмортів з геометричних тіл та побутових предметів, а 
також зображення людини у портретах та фігури у різних положеннях. 
Послідовність викладу матеріалу у програмі складено у відповідності підготовки 
студентів архітектурного напряму. Поставлені високі вимоги до володіння 
майбутнім архітектором техніки архітектурної графіки та застосування кольору. В 
сучасній економічній ситуації набуває популярності традиційні і нетрадиційні 
засоби оформлення проектів, здійснюються пошуки нових оригінальних 
графічних прийомів для донесення до глядача й замовника ідею. Пошук свого 
ввласного, неповторного почерку, це зобов’язує студента архітектора вивчати і 
опробовувати специфіку всіх образотворчих матеріалів, оволодіти майстерністю 
на високому рівні 
Ключові слова: рисунок, живопис, скульптура, архітектурна графіка, колір 
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Аbstract 

 
The program "Drawing, painting, sculpture" for students of the specialty "Architecture 
and Urban Planning" includes the study of painting, graphics and voluminous sculptures 
in the general position and recommendations on technology and techniques of painting 
during the image of architectural objects, interior  , still life of geometric bodies and 
household objects, as well as the image of a person in portraits and figures in different 
positions.  The sequence of presentation of the material in the program is made in 
accordance with the training of students of the architectural direction.  High demands 
for the future architectural skill of architectural graphics and color application are set.  
In today's economic situation, traditional and non-traditional means of designing 
projects are gaining popularity, searching for new original graphic techniques is being 
introduced to convey the idea to the viewer and the customer.  Finding his own, unique 
handwriting, it obliges the student of the architect to study and test the specifics of all 
the visual materials, to master the skill at a high level. 
Key words: drawing, painting, sculpture, architectural graphics, color 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань 
Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 29 

19 „Архітектура та 
будівництво” 

 
нормативна 

Спеціальність 
191 „Архітектура та 

мітобудування” 
 

Модулів – 15 Рік підготовки: 

Змістових модулів –  
Рисунок-6 
Живопис- 5,5 
Скульптура- 3,5 

1, 2, 3, 4-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання 
___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин - 870 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента -  

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

0 год. 
Практичні, семінарські 

1 2 3 4 5 6 7 8 

46 46 46 46 46 46 48 24 

Всього                  348 год 

Лабораторні 

0 год. 
Самостійна робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 

60 60 60 65 65 70 70 72 

Всього                 522 год. 

Індивідуальні завдання: 

0 год. 

Вид контролю:   

за
лі

к 

за
лі

к 
за

лі
к 

за
лі

к 

за
лі

к 

за
лі

к 

за
лі

к 

за
лі

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та 
індивідуальної і самостійної роботи становить 25 % до 70 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни, 

її місце у навчальному процесі 

 

2.1.Мета викладання дисципліни, її теоретичні та практичні засади 

Робоча програма підготовлена у відповідності до учбового плану підготовки 
бакалаврів за спеціальністю 191 „Архітектура та містобудування”. В процесі 
складання програми використано посилання на програми та навчальні посібники 
вузів, що готують спеціалістів даного профілю. 

Рисунок у специфіці підготовки студентів архітектурних шкіл займає вагоме 
місце в навчальному процесі. Головним завданням є необхідність засвоєння 
основних закономірностей сприйняття та принципів і методів побудови форми 
через практичну реалізацію засад конструктивно-структурного (аналітичного 
рисунку).  

У процесі навчання архітекторів, архітекторів-дизайнерів рисунок має 
відповідну фахову спрямованість, характерні особливості вираження творчих 
ідей, виступає в якості пошукового матеріалу у вигляді начерків та ескізів. 

Тому головна мета полягає в грунтовному засвоєнні практичних засад учбового 
рисунку починаючи від формування поняття конструктивної логіки побудови 
об’ємної форми і методичної послідовності поетапного ведення роботи над 
зображенням до визначеного рівня завершеності за допомогою перспективної 
побудови об’єму в просторі, тону, світлотіннього моделювання, форми. 

В основі процесу навчання рисунку закладені основні дидактичні принципи – 
від простого до складного. Тому в умовах архітектурної школи навчання 
починається із засвоєння принципів побудови форми простих геометричних тіл 
(куб, шар, конус, циліндр, і.т.д.), що адекватні багатьом природним формам по 
своїй суті.  

В процесі відображення більш ускладнених форм, проводиться їх аналіз і 
форма розглядається вже через комбінаційне поєднання геометричних об’ємів, що 
формують в такий спосіб цілісну форму. Даний підхід дає можливість сформувати 
вміння дати аналіз конструктивної будови форми. 

В конструктивно-аналітичних геометризованих рисунках ставиться завдання 
з’ясування методу і засобів глибокого розкриття пластичних якостей форми та її 
суті. Це є конкретним практичним розкриттям принципу роботи в рисунку- від 
загального до конкретного і потім від конкретних деталей до загального. 

Об’єкти рисування, постановки натури так у великій мірі пов’язуються із 
спеціальними завданнями по об’ємно-просторовій композиції та архітектурному 
проектуванню. 

Навчальні рисунки в залежності від конкретних завдань виконуються різними 
графічними прийомами, але переважає лінійний конструктивний, легко тонально 
вирішений. Значне місце відводиться тональному, закінченому рисунку, з 
узагальненою великою формою, якій підпорядковані деталі. 

Студенти старших курсів, що успішно володіють вміннями і навичками з 
академічного рисунку, живопису та скульптури, попередньо погодивши з 
викладачем, можуть виконувати окремі завдання творчо інтерпретуючи реальну 
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форму. (Див. табл. “Самостійна робота”: рисунок – завдання №8, 10, 11; живопис 
- завдання №8; скульптура - завдання №2, 3. 

Вивчення рисунку супроводжується лекціями, використанням візуального ряду 
у вигляді показу репродукцій відомих майстрів світового мистецтва, слайдів та 
кращих робіт студентів з фонду кафедри. 

Живопис займає важливе місце у процесі підготовки майбутнього архітектора 
та архітектора-дизайнера. Викладання курсу живопису відповідає специфіці 
підготовки спеціалістів даного фаху і пов’язана з їх практичною діяльністю, тому 
в програмі чітко визначається вивчення особливостей техніки та технології 
живопису. 

Програмні завдання з першого навчального семестру розраховані на студентів з 
мінімальним рівнем підготовки і поступово ускладнюється. 

 
2.2. Завдання курсу: 

• навчити студентів володіти засобами кольору, передавати на площині 
трьохвимірність об’єктів предметно-просторового середовища в залежності від 
освітлення, оточення, повітряної та колірної перспективи; 
• сформувати вміння трансформувати зображені реальні об’єкти в 

двовимірні декоративні рішення; 
• дати базові знання з основ кольорознавства; 
• познойомити студентів з технікою та технологією акварелі, гуаші. 

У зв’язку з специфікою навчання архітекторів та архітекторів-дизайнерів 

ставиться завдання курсу рисунку: 

• навчити зображувати архітектурну та природню форму в просторі; 
• знати теоретичні та практичні засади перспективної побудови 

об’ємної форми; 
• вміти мислити об’ємно-просторовими формами шляхом аналізу та 

конструктивної побудови, використовувати лінію, тон, світлотінь; 
• зображати архітектурні об’єкти (екстер’єр, інтер’єр, деталі та 

елементи архітектури) через зв’язок ортогонального та перспективного 
зображення; 
• виконувати перспективне зображення архітектурного об’єкту на 

основі плану, фасаду та розрізів; 
• використовувати рисунок як інструмент фіксації творчого задуму 

різними техніками та матеріалами; 
• передавати форму з різних положень та в ракурсах; 
• відображати форму по уяві; 
• володіти понятійно-термінологічним апаратом засад образотворчої 

грамоти; 
• отримані знання, вміння і навички свідомо трансформувати у 

проектну діяльність архітектора, архітектора-дизайнера. 
 
2.3. Завдання вивчення предмету „Скульптура”: 
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• на основі знань отриманих при вивченні малюнку та живопису, вміти 
створювати композиції в рельєфі, барельєфі, горельєфі, контррельєфі; 
• вивчати закономірність скорочення об’ємів в рельєфній композиції на 

прикладі простих геометричних тіл; 
• вміти побудувати рельєфну композицію з використанням 

архітектурного мотиву; 
• оволодіти зображенням портрету в рельєфі, засвоєння основ 

пластичної анатомії; 
• розвивати об’ємно-просторове бачення, відчуття мас та об’ємів, 

пропорцій, ритму, силуету, композиційної схеми при виконанні анімалістичної 
та фігурної пластики, гармонії її з постаментом, архітектурою та оточуючим 
середовищем; 
• знати та вміло використовувати матеріали, які використовуються при 

виконанні скульптури: глина, пластилін, гіпс, дерево, камінь, метал, синтетичні 
матеріали; 
• володіти скульптурною пластикою та використовувати її в синтезі з 

архітектурою та монументальним мистецтвом. 
 

• 3. Програма навчальної дисципліни 

І курс                      1 семестр. 
Модуль 1. 

Змістовний модуль 1. Рисунок Геометричні тіла в основі зображення об’ємної 

форми. 
Тема 1. Натюрморт з геометричних предметів. Лінійно-конструктивний 
малюнок куба, циліндра, піраміди, кулі, тощо. Виконується на папері формату А2, 
олівцем. 
Тема 2. Антична ваза. Лінійне рішення. Виконується на папері формату А2, 
олівцем. 
Тема 3. Коринфська капітель. Тональне рішення. Виконується на папері 
формату А2, олівцем. 
 

Змістовий модуль 2. Живопис. Колірні і тональні відношення в живописному 

зображенні натюрморту 
Тема 4. Гризайль Натюрморт з предметів різних за тональністю. Виконується 
на папері формату А2 акварелю, гуашу, акрилом. 
Тема 5. Натюрморт з предметів зближеними за кольорами. Виконується на 
папері формату А2 акварелю, гуашу, акрилом. 
Тема 6. Натюрморт з контрастними за кольорами предметами. Виконується 
на папері формату А2 акварелю, гуашу, акрилом. 
 

1 курс             Семестр 2 
Змістовий модуль 3. Рисунок. Голова людини-особливості конструктивної 

будови 
Тема 7. Череп в двох поворотах. Лінійно-конструктивне вирішення з тоном. 
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Виконується на папері формату А2, олівець. 
Тема 8. Частина обличчя. Лінійно-конструктивне вирішення з тоном: ніс, вухо, 

око, губи. Виконується на папері формату А2, олівець. 
 
Змістовий модуль 4. Живопис. Кольорова єдність та гармонія в живописному 

зображенні натюрморту. 
Тема 9. Натюрморт з архітектурною деталлю і драпіровками. Тепла або 
холодна гама. Виконується на папері формату А2, акварель, гуаш, акрил. 
Тема 10. Натюрморт в інтерєрі. Виконується на папері формату А2, акварель, 
гуаш, папір. 

2 курс             Семестр 3 

Змістовий модуль 5. Рисунок. Зображення архітектурного простору. 
Тема 11. Інтер’єр класичного фойє. Виконується на папері формату А2, олівець. 
 

Змістовий модуль 6. Рисунок. Анатомічна будова та пластичне зображення 

голови людини 
Тема 13. Голова Гудона. Лінійно-конструктивне вирішення з використанням 
тону. Виконується на папері формату А2, олівець. 
Тема 14. Голова Гатемелата. Лінійно-конструктивне вирішення з використанням 
тону. Виконується на папері формату А2, олівець. 
 
Змістовий модуль 7. Живопис. Декоративне трактування форми в живописі. 

Тема 15. Декоративне рішення натюрморту на обмежену кількіть кольорів. 

Площинно-декоративне вирішення постановки. Виконується на папері 
формату А2, акварель, гуаш, акрил. 
Тема 16. Натюрморт з атрибутів мистецтва та гіпсовою головою на фоні 

драперій. Виконується на папері формату А2, акварель, гуаш, акрил, папір. 
 

2 курс             Семестр 4 
Змістовий модуль 8. Рисунок. Портретне зображення людини в рисунку. 

Тема 17. Гіпсова антична голова з плечевим поясом. Виконується на папері 
формату А2, олівець. 
Тема 18. Портрет живої моделі з плечевим поясом. Виконується на папері 
формату А2, олівець. 
Тема 19. Рисунок гіпсових моделей руки, стопи в різних поворотах. 
Анатомічно-конструктивна побудова. Виконується на папері формату А2, олівець. 
 

Змісторий модуль 9. Живопис. Живопис голови людини. 
Тема 20. Портрет живої моделі (голова з плечовим поясом). Виконується на 
папері формату А2, акварель, гуаш, акрил. 
 

3 курс             Семестр 5 
Змісторий модуль 10. Рисунок. Конструктивно-анатомічна будова фігура 

людини. 
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Тема 21. Екорже Гудона анатомічна фігура. Лінійно-конструктивне вирішення 
з тоном. Виконується на папері формату А2, олівець. 
Тема 22. Фігура Геракла. Лінійно-конструктивне вирішення з тоном. 
Виконується на папері формату А2, олівець. 
Тема 23. Оголена чоловіча модель в 2-х поворотах контрапост. Лінійно-
конструктивне вирішення. Виконується на папері формату А2, олівець. 
 

Змісторий модуль 11. Живопис. Живопис півфігури людини 
Тема 24. Оголена півфігура з руками на нейтральному тлі. Бокове освітлення. 
Виконується на папері формату А2, акварель, гуаш, акрил. 
 

3 курс             Семестр 6 
Змісторий модуль 12. Скуптура. Скульптурна пластика та її види. 

Тема 25. Рельєф натюрморту з предметів побуту та драперії. Виконується в 
матеріалі, пластилін. 
Тема 26. Рельєф античної гіпсової голови. Виконується в матеріалі, пластилін. 
 

4курс             Семестр 7 
Змісторий модуль 13. Рисунок. Рисунок фігури людини. 

Тема 27. Оголена стояча жіноча модель в нескладному русі на фоні 

драпіровок. Виконується на папері формату А2, матеріал вугілля, сангіна, соус. 
Тема 28. Одягнута фігура в русі. Виконується на папері формату А2, матеріал 
вугілля, сангіна, соус, олівець м’який. 
 

Змісторий модуль 14. Живопис. Живопис фігури 
Тема 29. Одягнута сидяча фігура в нескладному русі на контрасному тлі з 

елементами декору (декоративне вирішення). Виконується на папері формату 
А2, матеріал акварель, гуаш, акрил, темпера. 
 

4курс             Семестр 8 
Змісторий модуль 15. Скульптура. Скульптура в архітектурному середовищі. 

Тема 30. Садово-паркова фігуративна скульптура. Проект прив’язки 
скульптури до архітектурного середовища. Фігура виконується в матеріалі 
пластилін. Ескізна частини виконується на папері формату А2, матеріал акварель, 
гуаш, акрил, темпера. 

Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма  
 

усього  
усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр. Рисунок 
Змістовний модуль 1. Геометричні тіла в основі зображення об’ємної форми. 
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Тема 1. Натюрморт з геометричних 
предметів 

8 
 

8 
- -   

Тема 2. Антична ваза.  7  7 - - 2  
Тема 3. Коринфська капітель.  8  8 - - 2  

Разом 23  23 - - 2  
Змістовий модуль 2. Живопис. Колірні і тональні відношення в 

живописному зображенні натюрморту 
Тема 4. Гризайль натюрморт з 
предметів різних за тональністю.  

8 
 

8 
- - 2  

Тема 5. Натюрморт з предметів 
зближеними за кольорами. 

7 
 

7 
- - 2  

Тема 6. Натюрморт з контрастними за 
кольорами предметами.  

8 
 

8 
- - 2  

Разом 23  23 - - 2  
1 курс             Семестр 2 

Змістовий модуль 3. Рисунок. Голова людини-особливості конструктивної 

будови 
Тема 7. Череп в двох поворотах. 
Лінійно-конструктивне вирішення з 
тоном.  

11 
 

11 
- - 2  

Тема 8. Частина обличчя: ніс, вухо, 
око, губи. 

12 
 

12 
- - 2  

Разом 23  23 - - 2  
Змістовий модуль 4. Живопис. Кольорова єдність та гармонія в 

живописному зображенні натюрморту. 
Тема 9. Натюрморт з арх. деталлю і 
драпіровками. 

11 
 

11 
    

Тема 10. Натюрморт в інтерєрі.  12  12     
Разом 23  23     

2 курс             Семестр 3 

Змістовий модуль 5. Рисунок. Зображення архітектурного простору. 
Тема 11. Інтер’єр класичного фойє.  7  7     
Тема 13. Голова Гудона.  8  8     
Тема 14. Голова Гатемелата. 18  8     

Разом 23  23     
Змістовий модуль 7. Живопис. Декоративне трактування форми в живописі. 
Тема 15. Декоративне рішення 
натюрморту на обмежену к-ть 
кольорів.  

11 
 

11 
    

Тема 16. Натюрморт з атрибутів 
мистецтва та гіпсовою головою на 
фоні драперій.  

12 
 

12 
    

Разом 23  23     
2 курс             Семестр 4 
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Змістовий модуль 8. Рисунок. Портретне зображення людини в рисунку. 
Тема 17. Гіпсова антична голова з 
плечевим поясом.  

7 
 

7
    

Тема 18. Портрет живої моделі з 
плечевим поясом.  

8 
 

8 
    

Тема 19. Рисунок гіпсових моделей 
руки, стопи в різних поворотах.  

8 
 

8 
    

Разом 23  23     
Змісторий модуль 9. Живопис. Живопис голови людини. 

Тема 20. Портрет живої моделі 
(голова з плечовим поясом).  

23 
 

23 
    

Разом 23  23     
3 курс             Семестр 5 

Змісторий модуль 10. Рисунок. Конструктивно-анатомічна будова фігура 

людини. 
Тема 21. Екорже Гудона анатомічна 
фігура. 

11 
 

11 
    

Тема 22. Фігура Геракла.  12  12     
Тема 23. Оголена чоловіча модель в 
2-х поворотах контрапост. 

18 
 

18 
    

Разом 23  23     
Змісторий модуль 11. Живопис. Живопис півфігури людини 

Тема 24. Оголена півфігура з руками 
на нейтральному тлі.  

23 
 

23 
    

Разом 23  23     
3 курс             Семестр 6 

Змісторий модуль 12. Скуптура. Скульптурна пластика та її види. 
Тема 25. Рельєф натюрморту з 
предметів побуту та драперії.  

11 
 

11 
    

Тема 26. Рельєф античної гіпсової 
голови.  

12 
 

12 
    

Разом 23  23     
4курс             Семестр 7 

Змісторий модуль 13. Рисунок. Рисунок фігури людини. 
Тема 27. Оголена стояча жіноча 
модель в нескладному русі на фоні 
драпіровок. 

14 
 

14 
    

Тема 28. Одягнута фігура в русі. 10  10     
Разом 24  24     

Змісторий модуль 14. Живопис. Живопис фігури 
Тема 29. Одягнута сидяча фігура в 
нескладному русі на контрасному тлі 
з елементами декору (декоративне 
вирішення).  

24 

 

24 
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Разом 24  24     
4курс             Семестр 8 

Змісторий модуль 15. Скульптура. Скульптура в архітектурному 

середовищі. 
Тема 30. Садово-паркова фігуративна 
скульптура. 

24 
 

24 
    

Разом 24  24     
Всього 348  348     

 
• Завдання для самостійної роботи 

Семестр 
Назва теми завдання 

(зміст завдання) 
Кількість 

годин 
Примітка 

 
• Рисунок 

І 

1. Техніка виконання рисунку “штрих”. 
Тональна градація. 

15 

Папір А4, 
олівець. 

2. Лінійно-конструктивні рисунки 
об'ємних форм, тіл обертання в різних 
положеннях та ракурсах. 

15 

ІІ 
3. Рисунок фрагменту нескладного 
інтер'єру з перспективною лінійною 
побудовою. 

60 
Папір А4, 
олівець. 

ІІІ 

4. Рисунок екстер'єру. 
 

15 Папір А3, 
олівець, 
сангіна, 
соус. 

5. Короткочасні лінійно-конструктивні 
рисунки голови людини. 

15 Папір А3, 
олівець. 

IV 

6. Анатомічні рисунки плечового поясу 
(робота з анатомічним атласом для 
художників). 

15 

Папір А3, 
олівець. 

7. Короткочасні рисунки голови з 
плечовим поясом. 

15 

V 

8. Архітектурний пейзаж з глибоким 
простором перспектива вулиці. 

15 Папір А2, 
техніка 
виконання 
довільна. 

9. Анатомічні рисунки фігури людини 
(скелет, м'язи). Робота з підручником 
пласт. анатомії. 

15 
Папір А3, 
олівець. 

VII 
10. Архітектурний панорамний пейзаж 
міста. 

30 Папір А4, 
техніка 
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11. Короткочасні рисунки фігури людини 
в різних положеннях (передача пропорцій, 
руху, характерних пластичних 
особливостей). 

 

40 

виконання 
довільна. 
 

 Всього 250  
• Змістовий модуль 2 Живопис 

Семес
тр 

Назва теми завдання 
(зміст завдання) 

Кіль-
кість 
годин 

 
Примітка 

 

І 

1. Етюди гілки з листками. 
2. Етюди овочів та фруктів. 
3. Тональна ахроматична градація  
(9 тонів). 

30 
Папір А4, 
акварель. 

ІІ 
4. Етюд фрагменту нескладного 
інтер'єру. 

30 Папір А3, 
акварель. 

ІІІ 
5. Етюд інтер'єру з вираженими 
просторовими планами. 

30 Папір А3,  
акварель. 

IV 
6. Етюд екстер'єру в природному 
середовищі. 
7. Короткочасні етюди голови людини. 

35 Папір А3, 
акварель, 
гуаш, 
темпера, 
акрил. 

V 8. Короткочасні етюди фігури людини. 35 

Папір А3, 
техніка 
виконання 
довільна. 

 Всього 160  
• Змістовий модуль 3 Скульптура 

Семестр Зміст завдання 
Кількість 

годин 

 
Примітка 

 

VI 
1.Ліпка плакетки (рельєф). 
Архітектурний мотив. 

55 

Матеріал: 
глина, 
пластилін. 

VIII 

2. Короткочасні рисунки тварин. Робота 
над ескізом анімалістичної скульптури. 
3. Короткочасні рисунки та начерки 
фігури в русі. Робота над ескізом 
садово-паркової скульптури. 

57 

Папір А3, 
вугіль, 
сангіна, 
соус, 
пастель, 
туш, перо, 
пензель. 

 Всього 112  
 Разом 522  
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3. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
6. Методи навчання 

 

Для викладання практичного курсу розроблений ілюстративний матеріал, 
здійснюється аналіз та обґрунтування проблемних питань. На практичних 
заняттях розв’язуються ситуаційні задачі.  

 
7. Методи контролю 

 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється у формі 
комісійного огляду робіт. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 
практичну частину (практично-графічні та об’ємні роботи). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 
- підготовка та презентація практично-графічні роботи; 
- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в конференціях; 
Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 
практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 
такими критеріями: 

Практичні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (у 
% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

І семестр 
Змістовні модулі Загальна 

оцінка ЗМ1 100 
Т1 Т2 Т3 СР1-2 Т1 Т2 Т3 СР 1-3 

100 
10 10 20 5 10 20 20 5 
Змістовні модулі по рисунку - 1, по живопису - 1, всього - 2. 
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ІІ семестр 

Змістовні модулі Загальна 
оцінка ЗМ3 

Т1 100 СР3 Т1 Т2 СР4 
100 

30 20 5 20 20 5 
Змістовні модулі по рисунку – 1, по живопису – 1, всього – 2. 
ІІІ семестр 

Змістовні модулі Загальна 
оцінка ЗМ5 ЗМ6 

Т1 100 Т1 Т2 СР5 Т1 Т2 СР5 
100 

10 5 20 25 5 20 10 5 
Змістовні модулі по рисунку – 2, по живопису – 1, всього – 3. 
ІV семестр 

Змістовні модулі Загальна 
оцінка ЗМ7 

Т1 100 Т3 
CP6
-7 

Т1 СР6-7 
100 

20 30 10 5 30 5 
Змістовні модулі по рисунку – 1, по живопису – 1, всього – 2. 
V семестр 

Змістовні модулі Загальна 
оцінка ЗМ9 

Т1 100 Т3 СР8 Т1 СР9 
100 

20 20 20 5 30 5 
Змістовні модулі по рисунку – 1, по живопису – 1, всього – 2. 
VI семестр 

Змістовні модулі Загальна 
оцінка ЗМ12 

Т1 100 СР1 
100 

30 50 20 
Змістовні модулі скульптура – 1. 
VIІ семестр 

Змістовні модулі Загальна оцінка 

ЗМ13 
Т1 100 СР10-11 Т1 СР8 

100 
30 30 5 30 5 

Змістовні модулі по рисунку – 1, по живопису – 1, всього – 2. 
VIІІ семестр 

Змістовні модулі 
Загальна оцінка 

ЗМ15 
Т1 Т2 СР2-3 

100 
40 50 10 

Змістовні модулі по скульптурі – 1, всього 1. 
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9. Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    
 
зараховано 

82-89 
добре  

74-81 
64-73 

задовільно  
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

 
10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з 
дисципліни «РИСУНОК, ЖИВОПИС, СКУЛЬПТУРА» ЗАГАЛЬНИЙ КУРС 
ЖИВОПИСУ (для студентів 1-3 курсів денної форми навчання напряму 6.060102 
«Архітектура») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. П. Манохін, П. В. 
Мирончик. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 58 с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
eprints.kname.edu.ua/ 

 

10.1. Рекомендована література 

Базова 

Рисунок 

1. Учебный рисунок в Академии художеств. Альбом / Под ред. Т.С.Угарова. 
М.: Изобразительное искуство, 1990.  
2. Гарщ А.М. Наброски и зарисовки – М., 1970. 
3. Гаммес Г. Художественная пластическая анатомия человека-Дрезден, 1994. 
4. Дейнека А.А. Учитесь рисовать – М., 1961. 
5. Ватагин В.Н. Изображение животних. – М., 1961. 
6. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека четвероногих животных 
птиц и ее применение в рисунке. – М., 1977. 
7. Ростовцев Н.И. Учебный рисунок – М., 1976. 
8. Тихонов С.В. и др. Рисунок, 1983 
9. Федоров С.А. Рисунок и перспектива. – М., 1960. 
10. Школа изобразительного искуства. Сборник. Вып. 1-10. – М., 1988-
1998. 
11. Максимов О.Г. Рисунок в професии архитектора. – М., 1999. 

 
Живопис 

1. Алексеев С.О. О цвете и красках. – М., 1978. 
2. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. - М., 1977. 
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М., 1982. 
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4. Горбенко А.А. Акварельная живопись для архитекторов. - К., 1988. 
5. Зайцев Г.К. Современная архитектурная графика - М., 1980. 
6. Лепикаш В.А. Живопись акварелью. – М., 1964. 
7. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. – М., 1959. 

 
Скульптура 

1. Лантери  Э. Лепка. - Москва, 1963. 
2. Соколов В. Лепка фигуры. -  Москва, 1962. 
3. Тихонова В. Лик живой природы. – М.: Сов. художник, 1990. 
4. Павлов Г. Пластическая анатомия. - Москва, 1967. 
5. Голубкина А. Несколько слов о ремесле скульптора. - Москва, 1960. 

10.2. Додаткова література 

 

1. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. – М., 1978. 
2. Йогансон Б.Н. Молодым художникам о живописи. – М., 1961. 
3. Капланова С.Г. Русская акварельная живопись конца 19-начала 20 

века. М., 1968. 
4. Павлов В.П. Сучасна українська акварель. - К., 1979. 
5. Шаронов В.В. Свет и цвет. - М., 1961. 

 
11. Інформаційні ресурси 

 

1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 
Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/  

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 44) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/  

4. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/  
5. Цифровий репозиторій Харківського національного університету імені В.Н. 
Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568  
6. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
7. Читальня ONLINE Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ. Осколіп, О. В. 
Рисунок, живопис, скульптура. Рисунок черепа людини : метод. вказівки / О. В. 
Осколіп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 28 с. / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://chitalnya.nung.edu.ua/risunok-zhivopis-skulptura-risunok-
cherepa-lyudini.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


